
9:45    9:00

10:35   9:50

[453]تكنولوجٌا الهندسة المدنٌة (1)المٌاسات الكهربٌة (1)المٌاسات الكهربٌة رياضيات [452]تكنولوجٌا الهندسة المدنٌة [451]تكنولوجٌا الهندسة المدنٌة 10:40  11:25

[502]نٌفٌن اشرف  . م[504]سمر رفعت . م[463]11:30  12:15

13:20  12:35

14:10  13:25

ة وتحلٌل دوائر 14:15  15:00 رياضيات (ب)الهندسة الكهرٌب

[460]سمر رفعت. م15:05  15:50

16:55  16:10[ 461  ]

(1)المٌاسات الكهربٌة الدوائر المنطمٌة(ب)تطبٌقات هندسٌة كهربٌة 9:00    9:45

[452]نٌفٌن اشرف   . مرحاب ابراهٌم. ممحمود القهاوي. ماحمد رجب.ماٌناس دمحم.م9:50   10:35

[502]اٌمان زكرٌا .مدمحم رضا. أنس       م. منورا احمد. مسامح جمال. م10:40  11:25

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

رياضيات الدوائر المنطمٌة(ب)تطبيقات هندسية كهربية 9:00    9:45

[453]ندى الملٌجى. ماٌناس دمحم.مرحاب ابراهٌم. ممحمود القهاوى.م9:50   10:35

[451]اٌمان زكرٌا   .ماحمد رجب. مسامح جمال . مدمحم رضا. دمحم عبد هللا      م. م10:40  11:25

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

ة وتحلٌل دوائر رياضيات 14:15  15:00 (ب)تطبيقات هندسية كهربية الدوائر المنطمٌة(ب)الهندسة الكهرٌب

اٌناس دمحم.مرحاب ابراهٌم. ممحمود القهاوى. ماٌمان زكرٌا. مسامح جمال.م[457]15:05  15:50

نورا أحمد. ماحمد رجب. مدمحم رضا. دمحم عبد هللا      م. م[459]ندي الملٌجً  .م[  223 ]16:10  16:55

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

[460]تكنولوجٌا الهندسة المدنٌة [459]تكنولوجٌا الهندسة المدنٌة [458]تكنولوجٌا الهندسة المدنٌة 11:30  12:15

13:20  12:35

14:10  13:25

ة وتحلٌل دوائر (1)المٌاسات الكهربٌة 14:15  15:00 الدوائر المنطمٌة(ب)تطبيقات هندسية كهربية (ب)الهندسة الكهرٌب

قاوي       م.   مسمر رفعت. م[223]نٌفٌن اشرف . م15:05  15:50 اٌمان زكرٌا. ماسماء عباس. تامر الشر

[504]ندي الملٌجً .مفكري عوض.م[  502 ]16:10  16:55

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

ة وتحلٌل دوائر رياضيات الدوائر المنطمٌة9:00    9:45 (ب)تطبيقات هندسية كهربية (ب)الهندسة الكهرٌب

فكري عوض   م اية مصطفى. مدمحم عبد هللا. م[457](1)المٌاسات الكهربٌة ندي الملٌجً. م9:50   10:35

محمود القهاوى.م[  452 ][  456 ]سمر رفعت . م[451]رحاب ابراهٌم .م10:40  11:25

12:15  11:30

ة وتحلٌل دوائر الدوائر المنطمٌة(ب)تطبيقات هندسية كهربية 12:35  13:20 ة وتحلٌل دوائر رياضيات (ب)الهندسة الكهرٌب (ب)الهندسة الكهرٌب

دمحم عبد هللا. م[463]سمر رفعت. م[460]رحاب ابراهٌم  . مفكري عوض    م اية مصطفى. م13:25  14:10

[462][  461 ]ندي الملٌجً.ممحمود القهاوى. م14:15  15:00

15:50  15:05

16:55  16:10

والء ابراهٌم جبر. د. أ:                                                                                          رئٌس المسم

[ 1أ  ]محمود عادل . د  (1104ن ) (ب)تطبٌمات هندسٌة كهربٌة . م

(1102ن )  (ب)الهندسة الكهربٌة وتحلٌل الدوائر . م

[2أ]حسام لبٌب    .د

(1108د )تكنولوجٌا الهندسة المدنٌة . م

[2أ]عمرو رمضان الجمال  .د

(1)القٌاسات الكهربٌة 

[ 461  ]سمر رفعت . م

ت
سب

ال
حد

ال
ا

(ب)برمجة حاسب 

ن
نٌ

الث
ا

(ب)برمجة حاسب  

رٌاضٌات. م

[1أ]دعاء  . د

ء
ثا
ال
لث
 ا

ء
عا

رب
ال
ا

س
مٌ

خ
ال

(ب)برمجة حاسب  

[2أ]أٌمن سلٌمان       . د   (1124ن ) (ب)برمجة حاسب . م

(1122ن ) (ب)الدوائر المنطمٌة . م

[2أ]مفرح أحمد  . د.م.أ

(1106ن )  (1)المٌاسات كهربٌة . م

[1أ]زٌنب السٌد   . د

لضاٌا مجتمعٌة. م

[1أ]د  احمد العٌسوي .ا

جامعة بنها
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9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

رياضيات رياضيات 15:05  15:50

16:55  16:10[401][459]

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

(ب)تطبٌقات حاسب هندسٌة (1)هندسة التحكم ورشة صٌانة اجهزةعمارة الحاسب11:30  12:15

علٌاء سعٌد. م[ 455  ]أنس. معبد الرحمن عاطف. م[  454 ]اسراء   . ندى          م. م12:35  13:20

منى عبد الحلٌم. ممحمود اسامة. م[451]سامح السٌد. م(1)هندسة التحكم 13:25  14:10

ورشة صٌانة اجهزةاشارات ونظم[  454 ]أنس. م14:15  15:00

عبد  الرحمن عاطف. م(1)هندسة التحكم [451]علٌاء سعٌد. م15:05  15:50

[458]سامح السٌد. مدمحم غرٌب.  م[  454 ]أنس. م16:10  16:55

اشارات ونظم(ب)دوائر الكترونٌة (ب)دوائر الكترونٌة (1)هندسة التحكم 9:00    9:45

[451]شٌماء حسن . مسامح السٌد. ممحمود اسامة. م[  453 ]أنس. م9:50   10:35

(1)هندسة التحكم [460][459]عمارة الحاسبرياضيات 10:40  11:25

[  452 ]أنس. م[ 451  ]شٌماء    . ندى      م.        م[453]11:30  12:15

13:20  12:35

14:10  13:25

رياضيات اشارات ونظم14:15  15:00

[457][222]شٌماء حسن   . م15:05  15:50

16:55  16:10

9:45    9:00

10:35   9:50

عمارة الحاسب(ب)تطبٌقات حاسب هندسٌة ورشة صٌانة اجهزة(ب)تطبٌقات حاسب هندسٌة 10:40  11:25

[454]اسراء. شٌماء    م. مم منى عبد الحلٌمدمحم عبد الستار. معلٌاء سعٌد. م11:30  12:15

عمارة الحاسبلٌلى ناصر. مخالد ضٌاء.ماٌمان عامر. م12:35  13:20

[  451 ]شٌماء    . اسراء      م. م(ب)تطبٌقات حاسب هندسٌة (ب)تطبٌقات حاسب هندسٌة ورشة صٌانة اجهزة13:25  14:10

منى عبد الحلٌم. م[451]عمارة الحاسبعلٌاء سعٌد. مدمحم عبد الستار. م14:15  15:00

لٌلى ناصر. ماسراء. شٌماء    م. ماٌمان عامر. مخالد ضٌاء. م15:05  15:50

16:55  16:10

ورشة صٌانة اجهزة9:00    9:45

خالد ضٌاء.ماشارات ونظم9:50   10:35

دمحم غرٌب. م[356]علٌاء سعٌد . م10:40  11:25

12:15  11:30

اشارات ونظمرياضيات (ب)دوائر الكترونٌة 12:35  13:20

[355]علٌاء سعٌد . م[354]محمود اسامة. م13:25  14:10

15:00  14:15[451]

15:50  15:05

16:55  16:10

والء ابراهٌم جبر. د. أ:                                                                              رئٌس المسم

س
مٌ

خ
ال

(1236ن ) (1)هندسة تحكم . م

[408]شولً عرفه  .د

منى بٌومً. د            [1ب]       (1224ن )     (ب)تطبٌمات حاسب هندسٌة . م

(1236ن ) (1)هندسة تحكم . م

[1ب]منى بٌومى .د

[1ب]اٌمان سالم              .  د  (1206ن )ورشة صٌانة أجهزة الكترونٌة  . م

ء
ثا
ال
لث
 ا

ء
عا

رب
ال
ا

(1214ن ) اشارات ونظم   . م

[4ب ]عبد هللا الجمال   . د

(1238ن ) مٌكا 2-الموى واالالت الكهربٌة

1أ  ]  ]

جمعه فهمى. د

ن
نٌ
الث

ا

رٌاضٌات. م

[4ب]عائشة  . د

(ب)دوائر الكترونٌة 

(ب)دوائر الكترونٌة 

ت
سب

ال
حد

ال
ا

(1204ن )  (ب)دوائر الكترونٌة 

[ 1أ ]أشرف شولى   . د.ا

(1222ن )عمارة الحاسب    . م

[1أ ]مفرح أحمد   . د.م.أ

(1284م )سٌكولوجٌا التصنٌع . م

جامعة بنها
2021/2022كلٌةالهندسة ببنها                                                  الفصل الدراسى الثانً  
كهرباء- لسم الهندسة الكهربٌة                                                جدول الفرلة الثانٌة  
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هندسة طبٌة
121123

9:45    9:00

10:35   9:50

11:25  10:40

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

9:45    9:00
االنظمة المعتمدة على المعالجة المٌكرونٌة 

(ب)

دمحم صالح. م9:50   10:35

11:25  10:40[453]

ات المدرة (2)هندسة تحكم أجهزة التحلٌل والتحلٌل الحٌوي(ب)االنظمة المعتمدة على المعالجة المٌكرونٌة 11:30  12:15 ة (ب)الكتروٌن (2)نظم الموي الكهرٌب

تامر الشرلاوي. ماحمد نصر. ماٌمان عامر. مانس. موائل ذكى. م12:35  13:20

[462][502][456 ][453][455]دمحم غرٌب   . م[454]13:25  14:10

هٌاكل البٌانات واللوغارٌتمات14:15  15:00
االنظمة المعتمدة على المعالجة 

ة  (ب)المٌكروٌن
ة  (2)نظم الموي الكهرٌب

تامر الشرلاوي. موائل ذكى. معبد الرحمن عاطف.م15:05  15:50

[456][358]دمحم رضا  . م[455]هند على. م  [ 454 ] 16:10  16:55

ات المدرة هٌاكل البٌانات واللوغارٌتمات9:00    9:45 ة (ب)الكتروٌن (2)نظم الموي الكهرٌب
االنظمة المعتمدة على المعالجة المٌكرونٌة 

(ب)

دمحم صالح. متامر الشرلاوي. ماحمد نصر. مهند على. م9:50   10:35

[458][457][   456 ][353]طارق عبدالحمٌد  . د[455]عبد الرحمن عاطف  .م[454]محمود اسامة   . م10:40  11:25

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

[456]دمحم مصطفً  .م16:10  16:55

9:45    9:00

10:35   9:50

 البيئة   م10:40  11:25
ى

[458]منى   . االمان ف

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

16:55  16:10

9:45    9:00

 البيئة     م9:50   10:35
ى

االمان فى البٌئة    [454]منى  . االمان ف
االنظمة المعتمدة على المعالجة 

ة  (ب)المٌكروٌن
(2)أالت كهربية االمان فى البٌئة    

ي. م[455]منار أحمد  . موائل ذكى. م[455]منار أحمد . م10:40  11:25
ايه مصطفى

[ 459][460][461]نورا أحمد  . م11:30  12:15

ات المدرة (2)أالت كهربية (2)أالت كهربية 12:35  13:20 (ب)الكتروٌن

ي. مفكري عوض.م13:25  14:10
احمد نصر. مايه مصطفى

15:00  14:15[ 460][461][459]

15:50  15:05

[353]خالد السٌد   . د16:10  16:55

(1352ن )مٌكانٌكا حٌوٌة  . م9:00    9:45

وائل عبدالرحمن .د.م.أ9:50   10:35

[353]  [459]محمود اسامة   . م[458]دمحم مصطفً .م10:40  11:25

االمان فى البٌئة    (2)هندسة تحكم 11:30  12:15
االنظمة المعتمدة على المعالجة 

(ب)المٌكرونٌة 
االمان فى البٌئة    

[457]منار أحمد . مخالد ضٌاء. م[457]منار أحمد . ممحمود المهاوى.م12:35  13:20

(2)هندسة تحكم [504][459 ]13:25  14:10

منار أحمد. م(2)هندسة تحكم 14:15  15:00

[457 ]محمود المهاوى. م15:05  15:50

[  504  ][356]دمحم غرٌب  . م16:10  16:55

-3المعالجات والمتحمات الدلٌمة 

مٌكاترونكس

محمود عادل. د

(1336ن )الكترونٌات المدرة   . م

(1322ن )    (ب)االنظمة المعتمدة على المعالجة المٌكرونٌة . م

[303]عبد النارص نافع   . د

[2أ]عمر سالم     . د.م.أ      (1302ن )األمان فً البٌئة . م

(1332ن )  (2)نظم الموي الكهربٌة . م

(1338ن  )  (2)االت كهربٌة . م

[503]فوزي عثمان   . د

حد
ال
ا

(1336ن )  (ب)الكترونٌات المدرة . م

[402]دمحم عواض  .  د

[501]تامر عمر    . د

خطوط ارسال

ء
ثا
ال
لث
 ا

 الكترونٌات المدرة

(1342ن ) (2)هندسة تحكم . م

ء
عا

رب
ال
ا

س
مٌ

خ
ال

الٌوم

ت
سب

ال

[503]د أشرف ٌحًٌ   .م.ا

نظم المعلومات

(1314ن )  (1)نظم االتصاالت . م

 (1)نظم االتصاالت 

ن
نٌ
الث

ا

خطوط ارسال

جامعة بنها
2021/2022كلٌةالهندسة ببنها                                                                                        الفصل الدراسى الثانً  
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التولٌت
هندسة تحكم و لوىهندسة االتصاالت والحاسبات

مواد تدرس اللسام اخرى

(1326ن )نظم المعلومات . م

[503]وليد عبد العزيز   . د.م.أ[505]خالد طلعت . د

[2أ]عمرو العوامرى       . د             (1320ن )مهارات العرض والتواصل . م

كا حٌوٌة  مٌكاٌن

(1312ن )خطوط ارسال   . م

أجهزة التحلٌل والتحلٌل . م

(1354ن )الحٌوي  

(1324ن )هٌاكل اللوغارٌتمات  . م

[503]اٌمان سالم     .    د

نظم المعلومات 

والء ابراهٌم جبر. د. أ:                                                                                                                                       رئٌس المسم

[503]مها رؤوف    . د

 (1)نظم االتصاالت 



 هندسة الموى        هندسة طبٌةهندسة االتصاالت هندسة الحاسبات        

111112

9:45    9:00
أجهزة التحويل واألالت الخاصةالروبوتاتشبكات الحاسب المتمدمة

10:35   9:50
أحمد رجب . دمحم أبو هاشم      م. م

اسماء عباس. مدمحم عبد هللا. م

11:25  10:40
   [ 458]/  معمل سٌسكو   [457 ][456 ][354]السٌد فرحات  . د[355]سامح السٌد  . م[353]عبد الهادى محمود . د.م.ا 

12:15  11:30

13:20  12:35

ة13:25  14:10 الروبوتاتنمذجة االالت الكهرٌب

دمحم عبد هللا. ماٌمان عامر. معمارة الحاسب المتمدمة14:15  15:00

3أ ][408 ][303]اسماء عباس  .. مدمحم صالح. م15:05  15:50   ]

16:55  16:10[401]

9:45    9:00

10:35   9:50

[455]أٌه مصطفً  . م[354 ]أحمد فتحً  . د[457]دمحم مصطفً  . م10:40  11:25

12:15  11:30

13:20  12:35

ات تأمٌن البٌانات13:25  14:10 (2)الموجات والهواٌئ

ةنظم التحكم الصناعية المتقدمةرحاب ابراهٌم. مأحمد رجب   . م14:15  15:00 نمذجة االالت الكهرٌب

اٌمان عامر. ماحمد نرص. م[354]أحمد فتحً  . د[503][408]/  معمل سٌسكو  15:05  15:50

[505][  معمل سٌمنز  ]16:10  16:55

9:45    9:00

10:35   9:50

[354]محمود الباهً .د.أ[462]إسراء دمحم  . م[409]تامر عمر .د10:40  11:25

نظرٌة الكشف والتمدٌر11:30  12:15

اٌمان زكرٌا. م12:35  13:20

[462]م لٌلى ناصر  [  458 ]13:25  14:10

نظم التحكم الذكٌة[357]دمحم عبدالستار  .م14:15  15:00

منً عبد الحلٌم.م15:05  15:50

16:55  16:10[ 303   ]

9:45    9:00

10:35   9:50

[354]غادة عامر  . د.أ[356]وائل عبدالرحمن   .د.م.ا[ 355]د أشرف ٌحًٌ   .م.ا[403]رضوى توفٌك  .  د10:40  11:25

12:15  11:30

13:20  12:35

14:10  13:25

15:00  14:15

15:50  15:05

[458]اٌناس دمحم  . م16:10  16:55

أجهزة التحويل واألالت الخاصةهندسة الضغط العالينمذجة ومحاكاة األجهزة الطبٌة9:00    9:45
نظم التحكم الصناعية 

المتقدمة

احمد نرص. مدمحم رضا.مفكري عوض. مفاطمة نصر. م9:50   10:35

[  معمل سٌمنز  ][222][ 221 ][502][504]هند على .م10:40  11:25

أجهزة التحويل واألالت الخاصة11:30  12:15

دمحم رضا.م12:35  13:20

[221 ][353]خالد السٌد  .د[ 502 ]ماهر خلٌل  . د13:25  14:10

15:00  14:15

15:50  15:05

[408 ]ماهر خلٌل   . د16:10  16:55

9:45    9:00

10:35   9:50

[409]أٌمن سلٌمان . د10:40  11:25

12:15  11:30

13:20  12:35

[409]سارة حمدى .د13:25  14:10

15:00  14:15

15:50  15:05

[409]سارة حمدى .د16:10  16:55

[353]د والء جبر .أ

(1544ك )نمذجة االالت الكهربية . م(1530ن )هندسة الضغط العالً . م

[303]خميس نبوى . د

الطالة الجدٌدة و المتجددة

(1408ن )االلتصاد الهندسى . م

[501]جمعة فهمى    . د

نمذجة ومحاكاة االجهزة الطبٌة . م

(1456ن )

ت
سب

ال

األجهزة المعاونة على الحٌاة

ن )االجهزة المعاونة على الحٌاة  . م

1454)

ن ) (2)م معالجة االشارات الرلمٌة 

1514)

حد
ال
ا

(2)معالجة االشارات الرلمٌة 

(1400ج )تشرٌعات وعمود . م

[2أ]عصام حسنى . د.أ

1538ن تصمٌم دوائر التوزٌع   .  م(1518ن ) (2)الموجات والهوائٌات .م

تصمٌم دوائر التوزٌع

(1548ك  )نظم التحكم الذكية . م

[409]تامر السعٌد . د

(1520ن ) عمارة الحاسب المتمدمة . م
ن )موضوعات مختارة فً اإلتصاالت . م

1510)

االجهزة النووٌة واالشعاعٌة

جامعة بنها
2021/2022كلٌةالهندسة ببنها                                                                                            الفصل الدراسى الثانً  

كهرباء- لسم الهندسة الكهربٌة                                                                                            جدول الفرلة الرابعة  

مواد تدرس اللسام اخرىالتولٌتالٌوم
 هندسة التحكم        

والء ابراهٌم جبر. د. أ:                                                                                                                                                  رئٌس المسم

ء
ثا
ال

لث
 ا

ء
عا

رب
ال
ا

موضوعات مختارة فً اإلتصاالت

(1542ن )روبوتات . م

[408]عبد هللا الجمال . د

س
مٌ

خ
ال

(1452ن )ادارة االجهزة الطبٌة  . م

االجهزة النووٌة . م

(1551ن )واالشعاعٌة  

تحلٌل الصور الرلمٌة و التعرف . م

(1528ن )على النماذج 

ن )شبكات الحاسب المتمدمة . م

1524)

(1522ن )تأمٌن البٌانات . م

ن الطالة الجدٌدة والمتجددة .  م

1534

ن
نٌ

الث
ا

(1526ن )نظم تشغٌل الحاسب . م

1516ن نظرٌة الكشف والتمدٌر . م

تحلٌل الصور الرلمٌة والتعرف علً النماذج

نظم تشغٌل الحاسب

(1438ن )أجهزة التحوٌل و االالت الخاصة   . م

[303]طارق عبدالحمٌد  . د

(1540ن )نظم التحكم الصناعٌة المتمدمة . م

 ادارة االجهزة الطبٌة


